Helpwch ni i achub
YHA yr Wyddfa Bryn Gwynant
Cynlluniau mawr ar gyfer lleoliad na allwn ei golli
Ers 1959, mae’r hen Dy Llyn mawreddog hwn wedi croesawu mwy na hanner miliwn o westeion yr YHA. Wedi’i
amgylchynu gan olygfeydd mynyddig godidog, mae’n lle gwych i aros. Ond mae ein hadeilad annwyl ni wedi blino.
Rhy flinedig i barhau fel hostel heb waith adeiladu mawr a does dim modd gwarantu ei ddyfodol heb eich help
chi. Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i achub Bryn. Gyda’ch gymorth chi, byddwn yn adfer y Ty, yn sefydlu
cronfa bwrpasol i gefnogi i’r Bryn i bobl ifanc sydd a bywydau heriol, a sefydlu’r campws YHA cyntaf yma: rhaglen
arloesol sgiliau gwaith i gael pobl ifanc i mewn swyddi. Cost gwneud hyn i gyd yw £2m. Yr isafswm lleiaf sydd
ei angen arnom yw £500,000 – ond os byddwn yn codi mwy na hyn byddwn yn gallu buddsoddi mwy mewn
gweithgareddau elusennol eraill a dechrau adfer ysblander y gerddi.

Stori Jo
Arhosodd Jo yn YHA yr Wyddfa
Bryn Gwynant ar ddiwrnod mwyaf
ei bywyd. Ers yn 12 oed, mae wedi
dioddef poen cronig a gwanychol.
Mae’n mynd yn ffordd popeth
mae hi wrth ei bodd yn ei wneud.
Fodd bynnag, bum mlynedd yn
ol, cymerodd hi’r mynydd mwyaf
yng Nghymru a Lloegr arno, fel
rhan o’i thaith adfer.

Eich atgofion
“Hon oedd yr hostel cyntaf i mi aros ynddi yn ystod gaeaf 1978! Roeddwn newydd adael yr ysgol ac awgrymodd
ffrind mynd i ddringo’r Wyddfa, yn aros yn hostel Bryn Gwynant. Cawsom amser gwych ac roedd yn berffaith i
ddilyn y llwbyr Watcyn i’r copa a scramblo i fyny ‘cefn’ yr Wyddfa...... Mae argraff gyntaf ryfeddol o YHA a’m profaid
o ddringo Mynydd Yr Wyddfa wedi para am oes!”
Graham Aelod YHA

Beth fydd yn ei gymryd i drawsnewid Bryn?
Mae Bryn yn eistedd yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri, mewn lleoliad gwirioneddol syfrdanol ar lannau Llyn
Gwynant. Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer yr hostel hwn i sicrhau ei fod yn cydweddu a’r lleoliad ysblennydd.
Os byddwn yn cyflawni ein targed codi adrian, byddwn yn gallu gwneud nifer o newidiadau sydd mawr eu hangen.
Gyda’r newidiadau yr ydym wedi’u cynllunio, gobeithwn greu ein hostel pum seren gyntaf yng Ngogledd Cymru – sgor
a fyddai’n adlewyrchu cwmpas y prosiect hwn a’r cariad sydd gennym tuag at y lle hardd hwn.

Gallai eich cefnogaeth wneud y newidiadau hyn i Fryn:
• Bydd yr hostel yn cael ei hadnewyddu’n llwyr, gan wella adeiladwaith y prif adeilad drwyddo draw. Byddwn
yn ail-wneud y gwaith trydanol, plymio, mynd i’r afael ag unrhyw faterion strwythurol, moderneiddio’r
cyfleusterau ac uwchraddio pob ystafell i en suite.
• Byddwn yn agor yr ardaloedd cymedunol a’r lle bwyta fel y gall y gwesteion gymryd y golygfeydd panoramig
ysblennydd o’r teras.
• Byddwn yn ychwanegu ystafell ar gyfer cadeiriau olwyn i’r Hen dy Coets, ac yn gwella hygyrchedd drwy’r hostel.
• Byddwn yn adnewyddu ac yn ymestyn y Ty Coets presennol gan adnewyddu ei ystafelloedd gwely a’i
adeiladau, ystafell ddosbarth a fydd yn darparu lle dysgu ar gyfer ysgolion a grwpiau addysgol.

Amcangyfrifir mai’r gost o wneud hyn oll er mwyn cyflawni ein gweledigaeth gyflawn, sy’n cynnwys
sefydlu cronfa seibiant a chymorth benodedig fydd £2,000,000. Rydym yn mynd i godi isafswm o
£500,000, gyda’r gweddill yn cael ei baru gan yr YHA. Os gallwn godi mwy na’r targed o £500,000 (ac
rydym yn dyheu am godi £1,000,000), bydd yn golygu y gallwn wneud mwy ym Mryn ac chynyddu
buddsoddiad yn ein gwaith elusennol ehangach.

